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ANSÖKAN GRUNDBIDRAG, senast 1 april
UNDERLAG FÖRENINGSREGISTER, som
publiceras i tryckt format samt på internet

Datum

Föreningsregister
Förening, namn

Organisations- eller föreningsnummer

Adress

Postnummer

Postgironummer

Bankgiro

E-postadress

Ort

Senaste årsmöte, datum

Hemsida

Riksorganisation, namn

Ordförande, namn

Telefonnummer (även riktnummer)

Telefon mobil (även riktnummer)

E-postadress

Kontaktperson, namn

Telefonnummer (även riktnummer)

Telefon mobil (även riktnummer)

E-postadress

Kontaktperson, namn - föreningsregistret/internet

Antal matrikelförda i senaste årsredovisningen
Flickor 6-20 år, antal

Pojkar 6-20 år, antal

Totalt antal medlemmar, alla åldrar

Bilagor
Verksamhetsplan
Budget
Upplysningar ges av Idrott och fritid, se nedan.
Blanketten skickas senast 1 april till Idrott och fritid.

Stadgar (Gäller nystartad förening samt vid stadgeändring)

Underskrift - Ansökan grundbidrag samt samtycke till publicering på internet
Ort och datum

Uppgiftslämnare, namnteckning

Postadress
Idrott och fritid
Margaretagatan 19
614 80 SÖDERKÖPING
Uppdaterad 2018-01-16

Namnförtydligande

Besöksadress
Stinsen
Margaretagatan 19

Telefon
0121-186 25

E-post
idrott.fritid@soderkoping.se
Hemsida
www.soderkoping.se
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Information om Personuppgiftslagen
Söderköpings kommun behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som du angivit i
denna blankett. Syftet med en sådan behandling är för att kunna fatta beslut i ditt ärende samt att
uppfylla kommunens skyldigheter enligt förvaltningslagen. Om du inte lämnar uppgifterna enligt
ovanstående eller inte vill att dessa behandlas av kommunen kommer det inte att vara möjligt att
ta ställning till ditt ärende.
Vi tillämpar vid var tid gällande integritets- och sekretesslagstiftning vid all behandling av
personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är att de är underlag
för myndighetsutövning samt att kommunen utför uppgifter av allmänt intresse. Dina uppgifter
kommer att sparas i enlighet med gällande arkivregler för offentlig myndighetsutövning.
De personuppgifter vi behandlar om dig kan komma att behandlas i verksamhetssystem där
uppgifterna även behandlas av personuppgiftsbiträden som samtliga har uppdaterade avtal med
kommunen. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi
är skyldiga att göra så enligt lag.
Personuppgiftsansvarig är Servicenämnden. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut
information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära
att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.
Detta gör du enklast genom att kontakta oss via servicenamnden@soderkoping.se eller i andra
hand via kommunens växel 0121-181 00. Du kan även via hemsidan eller vår växel få kontakt
med aktuellt dataskyddsombud. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter
har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

